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Τό άρχαιότερον κινηματογραφιών Γραφεΐον της ’Ανατολής

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Έτησία
Έξάμηνος 
Τρίμηνος

Δρ 150.—
80.—
40.—

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

’Εξωτερικοί? Γενικώς 
I Έτησία Δρ. 250.— 

'Εξάμηνο; » 150.—
Ά^ιερικϋς

Έτησία Δολλάρια 5.—
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Έβομαδιαία Κινηματογραφική καί Φιλο

λογική ΈπιΟεώρησις 
’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής: 
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Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ! ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είναι απολύτως δικαιολογημένη ή κατακραυγή καί 
ή αγανάκτησή τών μελών τής Π. Ε. Κ. εναντίον τού 
Διοικητικού Συμβουλίου διά τήν αδιαφορίαν καί τήν 
ελλειψιν δραστηριότητας τήν οποίαν έπέδειξε κατά τό 
χρονικόν διάστημα τού ενός έτους κατά τό όποιον δια
χειρίζεται τούτο τά πράγματα τοΰ Σωματείου. 'Ομο- 
λουμένως ή Π. Ε. Κ. άφ’ δτου άνέλαβε τήν διοίκη- 
σιν αυτής τό υπό τού κ. Τριαντάφυλλου Διοικητικόν 
Συμβούλων υπέστη σοβαρούς ή δικούς κλονισμούς 
τών οποίων άμεσος συνέπεια θά είναι, εφόσον θά 
εξακολουθή νά παραμένη τό αυτό Διοικητικόν Συμ
βούλων, ή άποσύνθεσις. Ή κακή διαχείρισις άφ’ 
ενός καί ή αυθαίρετος διοίκησις άφ' ετέρου τοΰ κ. 
Τριανταφύλλου, έδημιούργησαν μίαν έκρυθμον κατά- 
στασιν είς τά εσωτερικά τής Π. Ε. Κ. ένεκα τής 
οποίας τό άριστον αυτό Σωματεΐον άπώλεσε, τήν 
έμπιστοσύνην τών πολυπληθών του μελών πρός αυτό 
καί τό κύρος τό όποιον είχεν άλλοιε ώς έκ ιρόσωπον 
τού επαγγελματικού κινηματογραφικού κόσμου. 'Εκτός 
τούτου ή Π. Ε. Κ. έχει άπωλέσει, χάρις είς τήν άνι- 
κανότητα καί άνεπάρκειαν τού Διοικητικού αυτής 
Συμβουλίου, τήν επιρροήν καί τό γόητρον αυτής είς 
βαθμόν ώστε ούδεμίαν πλέον έκτίμησιν νά έχη καί 
ούδένα σεβασμόν νά έμπνέη πρός τά μέλη της.

Κατά τό διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα ή Π.Ε.Κ. 
Αντιμετώπισε πλεΐστα δσα σοβαρά ζητήματα τών 
όποιων ή λύσις έξηρτάτο άπό τήν μόρφωσιν, τήν ικα ■ 
νότητα, τήν ευστροφίαν καί τό σθένος τού προέδρου 
τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Άτυχώς ή διοικητική άνικανότης άφ’ ενός καί ή 
άμάθεια άφ’ ετέρου τού κ. Τριανταφύλλου κατεβαρά- 
θρωσαν κυριολεκτικώς δλα τά ζητήματα τά όποια 
περιέπεσαν είς χείρας του.

’’Εχουν περιέλθει είς γνώσιν ημών διάφοροι αύθαι- 
ρεσ'αι τού κ. Τριανταφύλλου τάς οποίας δέν θά διέ-

πραττεν ούτος άσφαλώς εάν έφρόντιζε προηγουμένως 
νά άναγνώση τό καταστατικόν τού Σωματείου τό 
όποιον διοικεί άπό έτους καί πλέον. Μάς καταγγέλλε
ται επί παραδείγματι δτι είς πλεΐστα έγγραφα, (προσ
κλήσεις κλπ.) τού Σωματείου, περιφρονών τάς σχετι
κός διατάζεις τοΰ καταστατικού υπέγραφε καί ώς 
πρόεδρος καί ώς γραμματεύς καίτοι ό γεν. γραμματεύς 
τοΰ Σωματείου εύρίσκετο έν’Αθήναις ουδέποτε άπου- 
σιάσας εντεύθεν.

Άλλ’ αί αύθαιρεσίαι τοΰ κ. Προέδρου τής Π.Ε.Κ. 
έξικνούνται καί μέχρι τοΰ σημείου νά εκτίθεται ολό
κληρον τό Σωματεΐον είς τά δμματα τών συναλλασσο- 
μένων μετ’ αυτού καί νά διασύρεται ή ύπόληψις καί 
άξιοπρέπεια αυτού διά ζητήματα τών οποίων τήν ευ
θύνην υπέχει έξ ολοκλήρου ό κ. Τριανταφύλλου. ’Αλ
λά προτού φθάσωμεν είς τό κεφάλαιον τούτο άς ίδω
μεν πώς ό κ. Τριανταφύλλου τηρεί τό Καταστατικόν 
τοΰ Σωματείου ιός έχει υποχρέωσιν λόγιο τής ιδιότη
τας αυτού ώς προέδρου τής Π.Ε.Κ,

Δυνάμει τοΰ άρθρου 15 τοΰ Καταστατικού, τό 
Διοικ. Συμβούλων συνέρχεται τή προσκλήσει τοΰ 
Προέδρου, τακτικώς μέν καθ’ έκαστον δεκαπενθήμε
ρον, εκτάκτως δέ οσάκις ήθελε ζητηθή υπό τίνος τών 
μ'-λών έγγράφως.

Ό κ. Τριανταφύλλου, άδιαφορών ή μάλλον 
αγνοών εντελώς τό ώς άνω άρθρον έγκατέλειψε τε
λείως τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου πφοφα- 
σιζόμενος δτι παρά τάς επανειλημμένος προσκλήσεις 
τών μελών δέν κατόρθωσε νά έπιτύχη άπαρτίαν. 
Δέν δυσκολευόμεθα νά πιστεύσωμεν τούς ισχυρισμούς 
τοΰ κ. Τριανταφύλλου, ώς πρός τό ζήτημα τούτο. 
Ύποθέτομεν δμ υς δτι αί ώραι συνεδριάσεως τάς 
οποίας ορίζει έκάστοτε είναι τόσον άκατάλληλοι ώστε 

| νά μή κατορθοΰται άπαρτία, πράγμα τό όποιον μάς 
I άναγκάζει νά ΰποθέσωμεν δτι σκοπίμως δ κ. Τριαν-



4 ------------------ ------------------- _ -

φυλλθυ καθορίζει εις τά; προσζλι'σιι: τόν άζατάλλη- 1 
λον ώραν. !

Αλλα καί τό άρθρον 24 τοϋ Καταστατικού τής 
Π.Ε.Κ. εχει κακοποιηθή από τόν κ. Πρόεδρον διότι 
ενφ οντος ιοφε λε να ουγζι/λέση γενικήν συνέλευσιν ! 
τών μελών κατά το πρώτον δεκαήμερον τών παρελ- ' 
Φόντων μηνών Δεκεμβρίου καί Φεβρ υαρίου. άπέ ϊ 
φύγε νά τό πράξη προφανώς φοβούμενος τόν έλεγχον 
τών μελών. ' ί

Αί άνωτέρω παρανομίαι τοϋ κ. Τριαντάφυλλου θά 
ήτο δυνατόν νά άποσιωπηθούν οπωσδήποτε άν ή έν I 
γένει στάσις αυτού δέν εξέθετε ολόκληρον τό Σώμα- ' 
τεϊον καί δέν διέσυρε τογόητρον αύτοΰ τό όποιον πη
γάζει άπό τήν ηθικήν ύπόστασιν τών μελών.

Ουτω ή Π.Ε.Κ. φέρεται ώς καθυστερούσα τά 
χρέη της προς τρίτους μεθ’ ών προήλθεν είς συναλ α- 
γήν καί συγκεκριμένοι; πρός τον κατασκευαστήν τών 
σημάτων τών μελών άπό τά όποια ό κ. Τριαντάφυλ
λου είσέπραξε προκατάβολικώς τό άντίτιμον. Έπίάής 
η Π.Ε.Κ. φέρεται καθυστερούσα ώρισμένας πληρω- 
ρας διά δημοσιεύσεις τάς οποίας έκαμεν αύτη κατά 
τήν διάρκειαν τής άπεργίας, κατηγορεΐται δέ τό Δ. 
Συμβούλων αυτής καί διά ποσά τά όποια διέθεσε 
πρός έπιτυχίαν τοϋ υποψηφίου βουλευτοϋ αυτής κατά 
τάς παρελθούσας έκλογάς. Πάντα ταΰτα δέν είναι δυ
νατόν παρά νά βαρύνουν τόν πρόεδρον κ. Τριαντα- 
φύλλου δστις είναι καί ό υπεύθυνος διά τήν δλην άνω- 
μαλιαν καί ακαταστασίαν η οποία παρατηρεϊται γενι
κώς είς τά εσωτερικά τού Σωματείου. Έάν ό κ. Τρι
αντάφυλλου δέν ήτο ικανός ν’ άναλάβη τήν διοίκησιν 
ενός τόσον σοβαρού Σωματείου ώφειλε ευθύς ώς θά 
άντελαμβάνετο τήν άνεπάρκειάν του νά παραιτηθή 
και ν αφηση εις άλλους ν’ άναλάβουν τό λεπτόν έρ
γον τής διοικήσεως τού Σωματείου

Νομίζομεν δτι τό 'Υπουργείου οφε.ί/.ει προ τής 
τοιαυτης καταστασεως τής Π.Ε.Κ. νά έπέμβη αύτε- 
παγγελτως και να άσκηση ελεγχον έπί τοΰ έργου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου διά νά θέση άφ ένός. μίαν 
τάξιν εις τό Σωματείου καί νά ζητήση άφ’ ετέρου τάς 
σχετικάς^ευθύνας άπό τους άνθρώπους οί οποίοι διοί
κησαν αυτό μετά τόση; άσεβείας πρός τό Καταστατι
κόν καί μετά τόσης αυθαιρεσίας και άτασθαλείας, τά 
πράγματα τής Π.Ε.Κ.

Ο Α Ι ΧΜΠΕΡΓΚ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΤΗΣ U.F.A.

, Ο, Κ ι ν η μ. Αστήρ έδη ιοοίευσεν μετ’ έπιφυλάξεως 
την εϊδησιν ότι ό γνωστός σκηνοθέτης ’Αϊχμπεργκ έγ«α- 
ταλειτνει την Γερμανίαν. Ηδη η ειδησις έπεβεβτιώθη έτιι- 
σήμως. Τό συμβόλαιον τής U.F.A. μέ τήν «Παραγωγήν 
Αϊχμπεργκ» λήγει κατ’ αύτάς, ήδη δέ ί'πέγραψεν ό σχη 

νοθέτης συμβόλαιον μέ τήν British International Pict, 
καθ ο ί, ανωτέρω έταιρία αναλαμβάνει τήν παγκόσμιον 
έκμετάλλευσιν τή; «παραγωγής Αϊχμπεργκ» πλήν τής Γερ
μανίας, τήν όποιαν κρατεί δ.ιως άλλοτε ή Sud Film. Ό 
Αϊχμπεργκ θά εξακολούθηση πιθανώτατα εργαζόμενος έν 

Γερμανίςι.

2---- Κινηματογραφικός Άθτήρ

ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

HWM (ΑΠΑΧΗΑΕΖ W ΠΑΡΙΣΙ»
Μυλόρδος» ΖΑΚ ΚΑΤΛΑΙΝ—Παραγωγή U.F,A.

Μία ’Επιτροπή άποτελουμένη άπό τήν κυρίαν 
Γερτρούδην, τήν άνεψιάν της Γουΐνι καί τόν φανα
τικόν οπαδόν τού άντιαλκοολισμοΰ Τζών Ροϋμπλε, 
έρχονται είς τό Παρίσι διά νά μελετήσουν τά ήθη καί 
έθιμα τής άνηθίκου Ευρώπης.

II Γουινι χαίρει διότι θά δυνηθή άφ’ ένός μέν 
νά δείξη εις τήν θείαν της τά διάφορα κέντρα διασκε
δάσεων τού Παρισιού, ώς τό «Μουλέν Ρουζ» καί άλλα 
ονομαστά κέντρα συχναζόμενα άπό άπάχηδες, καί άφ’ 
ετέρου διότι ό Τζων συχνάζων εις αύτά δέν θά δυνηθή 
ν’ αντιστή κατά τοΰ πειρασμού τοΰ άλκοόλ καί τής 
γοητείας τών εις τα κέντρα ταΰτα συχναζουσών γυναι- 
κών. Κατά μίαν νυκτερινήν των έπίσκεψιν, συνάπτουν 
δλως εξαιρετικός σχέσεις είς τήν συνοικίαν τών άπά- 
χηδων μέ μίαν πενταμελή συμμορίαν τής όποιας τήν 
προσοχήν προσελκύει το άδαμαντοκόλλητον βραχιόλι 
τής Γουινι. Ενας δμως έκ τών συμμοριτών βλέπει 
καί κάτι άλλο έκτος άπό τό βραχιόλι' έχει βλέψεις έπ’ 
αυτής τής ίδιας η οποία τοΰ άρέσει πολύ περισσότε
ρον άπό τό βραχιόλι της. Ό συμμορίτης αυτός ονο
μάζεται «Μυλόρδος» είναι δέ καί δ άρχηγός τής συμ- 
μορίας.Ό «Μυλόρδος» έρωτεύεται τήν Γουΐνικαί πέρ- 
νει άπό τήν συμμορίαν του τό βραχιόλι πού τής έκλε
ψαν, καί τής τό επιστρέφει.‘Η Γουΐνι εκπλήσσεται άπό 
τήν τιμιότητα καί άγαθότητα τού «Μυλόρδου» δ 
οποίος χορεύει τόσον καλά καί ουδόλως δμοιάζει πρός 
άπάχην. Ή Γουΐνι προσπαθεί νά πείση τόν «Μυλόρ
δον» ν’ άλλάξη ζωήν, έν τούτοις δμως, ώς είναι γνω
στόν, οι απαχηδες μετά δυσκολίας άπαρνοΰνται τάς 
συνήθειας; των καί μάλιστα τούς οπαδού; των, πρό 
παντός δέ ή μικρή Σαβονέτ ή όποια ύπεραγαπά τόν 
«Μυλόρδον», άνακινεϊ γήν καί ουρανόν γιά νά τόν 
κράτηση κοντά της. Είς μίαν εξωφρενικήν πάλην ή 
οποία γίνεται μέσα είς ένα έκ τών υπογείων τών κέν
τρων τών άπάχηδων, δ «Μυλόρδος» καταβάλλεται άπό 
έναν αντίζηλόν του ό όποιος καί κατωρθώνει νά τοϋ 
αφαίρεση τό κλε·δί τοϋ χρηματοκιβωτίου τής Γουΐνι 
τό όποιον αυτή είχεν έμπιστευθή είς αυτόν. Τόν 
δένουν καί τόν άφήνουν ύπό τήν έπίβλεψιν τής Σαβο
νέτ, ένφ οί άπάχηδες έν τώ μεταξύ σχεδιάζουν μίαν 
νυκτερινήν έπίσκεψιν είς τήν βίλλαν τών ’Αμερικανών. 
'Η Σαβοιέτ δμως τή προτροπή τοϋ «Μυλόρδου» τόν 
απελευθερώνει καί έτσι ό «Μυλόρδος» κατωρθώνει νά 
φθάση έγκαίρως καί νά προφυλάξη τήν βίλλαν άπό 
τήν σχεδιαζομένην ληστείαν. Σύλληψις τής συμμορίας 
καί άποκατάστασις τής τιμής τού «Μυλόρδου» κατόπιν 
τής οποίας ή Γουινι μή βλέπουσα νά ύπάρχη μεταξύ 
των άλλο έμπόδιον ενώνεται μέ αυτόν γιά πάντα.

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΙΝΕΟΡΙΑΝ

Οά προβληΒοΰν εις τούς Κινηματογράφους
ΑΤΤΙΚΟΝ — ΣΠΛΕΝΤΙΤ — ΜΟΝΤΙΑΛ

Άριστουργηματικό δράμα μέσα είς το όποιον · 
κυριαρχεί ή ζήλεια καί ή έκδίτησις. ·

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ. Μέ τόν Τόμ ; 
Μίξ. Δράμα περιπετειώδες. Πάλη μεταξύ ; 
λύκων έν μέσφ χιονοθυέλλης. ‘,

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. Μέ τήν ; 
Λίαν Χάϊντ καί τόν Χάρρυ Λίτκε.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΑΣ. Πρωταγωνισταί : 
ή Λέατρις Τζόϋ καί δ Γουΐλλιαμ Μπόϋντ, δ 
αλησμόνητος βαρκάρης τοΰ Βόλγα.

Η ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ. Πρωταγωνισταί: 
Μαρσέλλα Άλμπάνι καί Μαίντυ Κρίστιανς. 
Όπερέττα ίσαξία τοϋ «’Ονειρώδους Βάλς» 
καί τής «’Αγνής Σουζάννας».

Ο ΤΥΦΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. Μέ τήν Λύα 
ντέ Πούττι. 'Ιστορία ένός πτωχού νέου πού 
ή κακή μοίρα σπρώχνει στά νύχια μιάς άπό 
τής γυναίκες εκείνες πού έχουν τόν έρωτα γιά 
ένα καπρίτσιο.

Η ΘΥΣΙΑ. Ή πρώτη ταινία τοϋ Ίβάν 
Μοσζούκιν στήν ’Αμερική. Δράμα Ρωσσικής 
ύποθέοεως, είς τό όποιον λαμβάνει μέρος καί 
ή Μαίρη Φίλμπιν Είνε ένα έργον άπό έκεϊνα 
πού τόσον σπανίως βλέπομεν καί τό όποιον 
έχει πρωταγωνιστήν τόν μεγάλον Μοσζοϋκιν.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Δραματική κωμωδία 
ονειρώδους πλούτου. Τόσες τουαλεττες καί 
τέτοιος πλούσιος διάκοσμος, σέ ελάχιστες 

ί μέχρι σήμερον, ταινίες παρουσιάσθη.

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.Ι 
Πρωταγωτισταί οί ωραίοι αστέρες τής όθό- | 
γης Λή Πάρρυ καί Χάρρυ Λίτκε. Είνε μιά 
άπό τις ώραιώτερες ταινίες τής έφετεινής γερ
μανικής παραγωγής.

ΜΑΝΤΡΕΝ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΥ
ΜΩΝ. Με τόν γά/.λον καλλιτέχνην Ρομυάλντ 
Ζουμπέ. Ή ύπόθεσίς του εκτυλίσσεται σ’ ένα 
περιβάλλον άμυθήτου π .ούτου και μέ εικόνας 
έκτων οργιωδών διασκεδάσεων τής αριστο
κρατίας. Ό «”Αρχων τών δρυμών» είνε 
ασφαλώς άπό τά ωραιότερα γαλλικά έργα.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ. Πρωτα- 
γωνισταί Μόντε Μπλιοΰ, Πάτσυ Ρουθ Μύλ- 
λερ, Μπερανζέ. Κωμωδία καμωμένη άπό τόν 
μεγάλον γερμανόν σκηνοθέτην Λιοϋμπιτς.

ΜΠΕΛΦΕΓΚΟΡ. Πρωταγωνισταί, Ρενέ 
Ναβάρ καί Ελβίρα Βωλτιέ. Τό μεγαλείτερον 
και περιπετειωδέσιερον αστυνομικόν μυθιστό
ρημα πού έγεοε μέχρι σήμερον.

MATA—ΧΑΡΙ ή κόκκινη χορεύτρια. Μέ 
τήν ώραιοτάτην Μάγδα Σόνια. Η τραγική 
ιστορία τής ΐνδή. χορεύτριας πού έτυφεκίσθη 
είς Παρισίους κατά τήν διάρκειαν τοΰ Μεγά
λου πολέμου.

; ΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. 
; Μέ τήν Μαρσέλλα Άλμπάπι καί τόν Ζάκ 
; Τρεβόρ. Μιά (όμορφη ζωντανή ιστορία πού 
’ εκτυλίσσεται μέσα σ’ ένα πλούσιο περιβάλλον. 
: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΤΕΣ
; Μέτήν Λίλ Ντάγκοβερ καί τόν Χάρρυ Λίτκε.

Προσεχώς 8ά δημοσιευΒη νέος /ανάλογος 
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^αγωνίστρια είνε ή Ντολορές ντέλ Ρίο.
— Ή εταιρία Έντουστρί Φίλμ τής Πράγας έτελείωσε 

j ένα φιλμ προπαγανδιστικό υπέρ τής ύγείας ύπδ τδν τίτ
λον «Τά θαύματα τοϋ μικρού Γκασπάρ» ή «Τδ θαυμα
τουργό φάρμακο».

—Τδ φίλμ τδ Πάουλ Λένι διά τήν Universal «Ό άν
θρωπος πού γελφ» μέ τόν Φάϊντ καί τήν Μαίρη Φίλμπιν 
θά προβληθή εντός τού Φεβρουάριου είς τδ Μπροντγουαίκ.

—'Ο Μουρνάου «γυρίζει» γιά λογαριασμό τής Fox «ΟΙ 
4 διάβολοι» μέ τήν Jane Gaynor

—‘Η «Θύελλα» τδ έργον τοΰ ΤζωνΜπάορυμορ καί τής 
Καμ. Χδρν πλησιάζει νά τελειώση (United).

—Τδ προσεχές φίλμ τ ΰ Φάΐτ θά φέρη τδν τίτλον 
«Ό Τοαρλατ ινός». Πρόκειται περί τής ζωής τοΰ περίφη
μου Καλλιόστρο.
Sfcejywv

Είς τάς Βρυζέλλας έτελείωσαν εσχάτως αί έργασίαι 
διά τήν άποπεράτωσιν τού έργου «Χαραυγή». Ή ύπόθε- 
σις τοΰ έργου είνε παρμένη άπό τδν ήρωίκόν θάνατον 
τής νεαράς άγγλίδος Ααβέ·. ήτις είχε καταδικασθή είς 
θάνατον. Ή ΑΓαβέλ μέχρι τής τελευταίας στιγμής έδειξεν 
άφάνταστον θάρρος καί ψυχραιμίαν. Άλλ’ δτε ό έπί κε
φαλής άξιωματικδς έδωσε τδ παράγγελμα «πύρ» είς έκ 
τών στρατιωτών ήρνήθη νά πυροβολήση. Ό άξιωματι- 
κδς τότε έφύτευσε μίαν σφαίραν είς τδ κεφάλι τού στρα
τιώτου, ένώ ή -Κσβέλ, βλέπουσα τδ γεγονός τούτο, έτρΕλ- 
λάθη άπό τήν φρίκην καί τήν συγκίνησιν. Τέλος έξετελέ- 
σθη καί ή Λ'αβέλ κατόπιν πραγματικού μαρτυρίου. Αί 
άγγλικαί έφημερίδες ζητούν δπως μό έπιτραπή ή προ
βολή τής ταινίας αύτής είς τής Αγγλίαν όλόκληρον, διότι 
οί άγγλοι θεαταί δέν είναι δυνατόν νά άνεχθούν σκηνάς 
αϊ όποϊαι θίγουν τό έθνικόν των αίσθημα. Τόν άγώνα 
διεξάγει κυρίως ή «Νταίλυ Νιούς».

□□□□□□□ο □□□□□□ba

ί» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ®
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ηοηαοοοο.□□□□□□□□

Γερμανία
— Ή «Kosmos - Film» γυρίζει τδ φίλμ «Αύτός πηγαί

νει δεξιά, αύτή αριστερά!» μέ πρωταγωνιστάς τήν Λόττε 
Νόϋμαν, τόν Γκεόργκ Άλβξάντερ καί τόν Λ βιο Παβανέλλι.

— 'Η «κόρη τής νύκτας» ονομάζεται τδ νέο φίλμ τής 
Μαρτσέλλα Αλμπάνι μέ σκηνοθέτην τδ Γ/.ουΐντο Σάμ- 
περγκ

— Ή Άρλέτ Μαρσάλ προοελήφθη ύτδ τής U.F.A. 
διά νά πρωταγωνιστήση είς τδ φίλμ «'Η γυναίκα μέ τήν 
μάσκα».

— Ό Τουρζάνσκυ «γυρίζει» είς τδ Βερολϊνον (Peter- 
Ostermayr - Produktion) τδ φιλμ «Βόλγα- ... Βόλγα».

— «Ό φίλος μου Χάρρυ» τδ τελευταίο φίλμ τοϋ Λίτκε 
παίζεται τώρα σέ 15 βερολινέζικα θέατρα.

— Ή U. F. Α. «γυρίζει» τά έργα «Ό σπουδαστής τοΰ 
χορού» καί <Ή κυρία μέ τήν μάσκα».

«Ketten» είναι δ τίτλος τοϋ πρώτου φίλμ τής παρα
γωγής τοϋ Πόμμερ διά τήν U. F. Α Σκηνοθέτης ό Ζδε 
Μάη.

—Τά «εσωτερικά» τοΰ φίλμ τής Universal Matador 
«Der Prasident» εις τδ όποιον πρωταγωνιστεί ώς γνωστόν 
ό *Ιβάν Μοσζοΰκιν έτελείωσαν.

—Ή "Εννυ Πόρτεν «γυρίζει» τώρα ένα φίλμ είς τδ 
όποιον κρατεί διπλοϋν ρόλον.

—Τδ δεύτερον μέρος τοΰ «παγκοσμίου πολέμου» τοϋ 
μεγάλου φίλμ τής U.F Α. προεβλήθη είς τδ Βερολϊνον.

—Ή γνωστή όπερέττα τού Αέχαρ «Τσάρεβιτς» θά κι- 
νηματογραφηθή ύπό τής HegeWald.

μερική
— Ό "Ερνεστ Λοΰμπιτς «γυρίζει» διά τούς Umited 

Artists τδ φίλμ «Mrs Chaneys Ende». Πρωταγωνιστούν 
ό Τζών Μπάρυμορ καί ή Καμίλη Χόρν.

— Ό περίφημος γερμανδς σκηνοθέτης Λοϋντβικ Μπέρ- 
γκερ θά «γυρίση» ένα μόνο φίλμ διά τήν Paramount, κα. 
τόπιν, μετά άπό δίμηνον περίπου, θά έπιστρέψη είς Γερ
μανίαν δπου σκ.’πτεται νά «γυρίση» ένα μεγάλο φίλμ. Τά 
άνωτέρω άνεκοίνωσε ό ίδιος είς γερμανόν συνάδελφον.

— "Ενα κουλτουριστικό φίλμ τής Fox «Άςχαίαι Άθή- 
ναι» προβληθέν είς τήν Γερμανίαν ήρεσεν. Πρόκειται περί 
άναπαραστάσεως τών άρχαίων ’Αθηνών.

— ‘Η Πόλα Νέγκρι, ό Έμιλ Γιάννικς κι’ ό "Ερνεστ 
Λούμπιτς έώρτασαν τήν δεκαετηρίδα τού περιφήμου άνά 
τόν κόσμον φίλμ «Κυρία Ντυμπαρρο» (U.F.A.).

— *Η Μετρδ Γκόλδουίν ή όποία συνηργάζετο ώς γνω
στόν μετά τής έταιρίαςΓκωμδν ένΓαλλίφ ύπό τήν έπωνυμί- 
αν Gaumont- Metro - Goldwyn, κατόπιν κοινής συμφω
νίας έπαυσαν τήν συνεργασίαν άπό τής 26 παρ. μηνός. 
Τά θέατρα τοΰ Γκωμδν θά παραμείνουν έπί τινα χρόνον 
είς τήν διάθεσιν τής Metro.

— Ό Ζάν ντέ Μερλΰ αρχίζει τήν κινηματογράφηση! τού 
γνωστού έργου «Φραντζέσκα ντά Ρίμινη» μέ τήν γνωστήν 
Ιταλίδα καλλιτέχνιδα Φραντζέσκα Μπερτίνι είς τδν κύριον 
ρόλον.

—Ό Κάρλ Φολμέγερ γράφει ένα σενάριο διά τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς.

—Γαλλικά φύλλα δημοσιεύουν μετ’ έπιφυλάξεως τήν 
φήμην δτι ό Ριχάρδος "Αΐχμπεργκ προσελήφθη ΐπό τών 
«United Artists».

—■ Ό περίφημο: βαθύφωνος Άνδρέας ντέ Σεγκουρόλ- 
λα, μία άπδ τάς δόξας τής Μετροπόλιταν Όπερα τής Ν. 
"Υόρκης παίζει ένα ενδιαφέροντα ρόλον είς τδ φίλμ ή 
«Κόκκινη χορεύτρια τής Μόσχας» τδ όποιον «γυρίζεται» 
ύπδ τήν διεύθυνσ’ν τού Ραοΰλ Βάλς καί τού όποιου πρω-

ΡΩΣΣΙΚΑ ΝΕΑ
—Ή γερμανική κινημ. έφημερίς «Film Kurier» ανέ

γραψε τήν πληροφορίαν δτι ύπεγράφη συμβόλαιον μεταξύ 
τής έλληνικής εταιρίας «"Ιρις φίλμ» καί τών γνωστών 
μεγάλων ρωσσικών κινηματογραφικών συνασπισμών, δι’ 
ού ή «"Ιρις φίλμ» άναλαμβάνει τήν έκμετάλλευσιν 
διά τά Βαλκάνια, Τουρκίαν, Συρίαν καί Αίγυπτον. Τήν 
εϊδησιν έπεβεβαίωσε «δ ένταΰθα γραφεΐον τής ‘"Ιρις 
Φίλμ».

—Ό περίφημος σκηνοθέτης τοϋ«Ποτέμκιν»’Αΐζενστάϊν 
αναμένεται είς Βερολϊνον διά νά παραστή είς τήν πρε
μιέραν τού νέου επαναστατικού φίλμ «10 ημέρες τρόμου 
διά τδν κόσμον».

’Επίσης αναμένεται καί άλλη ρωσσική κινηματογρα
φική κορυφή ό Πουντόβκιν.Ό «Κ ι ν η μ. ’Α σ τ ή ρ» ήσχο- 
λήθη άλλοτε έκτεταμένως διά τήν σχολήν τοΰ σκηνοθέτου 
αύτού τοΰ οποίου τδ καλύτερον φίλμ τήν «Μητέρα» έλπί- 
ζεται δτι θά δούμε καί έδώ. Ό Πουντόβκιν προσεκλήθη 
ύπδ τής De-Ru-Fa (Γερμανορωσσικοΰ κιν. συνασπισμού) 
διά νά παραστή είς τήν πρεμιέραν τού νέου του μεγάλου 
φίλμ «Τδ τέλος τής Πετρουπόλεως» Τά τελευταία προ
πολεμικά έτη τής Πετρουπόλεως καί τής Τσαρικής Ρωσ- 
σίας, ό πόλεμος καί ή οκτωβριανή έπανάστασις, παρε
λαύνουν ώμώς ρεαλιστικά είς τδ φίλμ αύτό, μέ τέχνην 
ποΰ μόνον ό Πουντόβκιν τήν γνωρίζει.

ΕΓΓΡΑΦΑ1 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Μ. Κυπριανού Λάρνακα 
Δ. Μπαρδουκλής Δράμα 
Μ. Βουλκοπούλου Σέρραι 
Άρ. Άδαμίδης Ξάνθη

1-10-1927 Μέχρι 
1- 2-1928 »'
1-10 1927 »
1- 3-1928 »

30-9-1928 
30-1-1929 
30-3 1928 
30-5-1928

- Λ^η^Ωίίνου. τό !·ργπλούογηιι« τοϋ Γκωμον
Το ά ρ ι στουογηιυτ του ί\αμχΡ~ι2-------------------------------------

προβληδέν έκ νέου είς τόν Κινηματογράφον ’Αττικόν έπί μίαν όλόκληρον έβ
δομάδα έσημείωσε άφάνταστον επιτυχίαν. Αί εισπράξεις ύπερέβησαν τά

15.000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Παρ’ δλο τό πρωτοφανές κρύο, παρ’ δλο τό χιόνι ποϋ έπαιφτε, τό «’Αττικόν» 

ήτο καθημερινώς γεμάτο.Ουδέποτε πράγματι περιέμενε κανείς τόσην κοσμοσυρροήν, δεδομένου δτι ήτο ή 
τελευταία έβδομάς τών ’Απόκρεω καί οί ’Αθηναίοι έπανειλημμένως εΐχον θαυ

μάσει τό αθάνατον αύτό έργον.’Εκείνοι ποΰ δέν τό ειχον ίδή δέν έχασαν τήν ευκαιρίαν.'Όσοι τό είδαν έ- 
τρεξαν νά τό ξαναϊδοΰν και έλεγαν δτι πάλιν θά θελήσουν νά τό απολαύσουν.

Δέν έμεινε καρδιά ποΰ δέν μάτωσε καί μάτι ποΰ δέν δάκρυσε.
Συνιστώμεν είς τούς κινηματογράφους τών έπαρχιών νά μή διστάσουν νά τό 

ξαναπάρουν, διότι τό ΖΟΣΕΑΕΝ μείνη πάντοτε αθάνατο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΚΩΜΟΝ
ΝΙΣΤΟ ΦΙΛΜ, ΝΙΚΟΛΙΕ ΦΙΛΜ Κ.Τ.Λ. Κ.Τ Λ.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α ΑΘΗΝΑΙ

ΣΗΜ. Έλήφθη νέον άντίτυπον τής έν λόγφ ταινίας.
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η: εβαο μας του ςτχα.ειντιτ

ΑΧ! μπέμπη
IIVE Μ

ΙΙροεβλήθη είς τό «Δ1ΟΝΤ1ΑΛ

ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΠΡΑΚΤΟΣ ΚΩΜΩΔΙΑ

0 Μπιλη είναι ένας μικροσκοπικός προπονητής 
ενός πυγμάχου ο οποίος πρόκειται τήν έπομένην νά 
συνάντηση τον αντίπαλόν του εις τόν κήπον τοΰ «Μάν
α,ίσον Σκόουερ.» Ό Μπίλη τάς παραμονάς τής έμφα- 
νισεως τοΰ αθλητοΰ του είναι ολίγον στενοχωρημένος 
καί ανήσυχος καίτοι είναι βέβαιος περί τής νίκης. 
Έν τούτοις δέν παύει άπό τοΰ νά μεριμνά διά τήν 
προετοιμασίαν τοΰ ματς το όποιον θά τόν κάμη τήν 
έπομένην ένδοξον καί συγχρόνως καί πλούσιον.

Τό απόγευμα δμως τής παραμονής τοΰ ματς ό 
Μπίλη πείθεται νά παίξη τόν ρόλον ένός μικρού κο
ριτσιού πρός οφελος κάποιου άνυπάνδρου φίλου του I 
ό όποιος περιέπαιζε έπί πολλά έτη τήν γραίαν θείαν 1 
του ότι έχει συζυγον καί παιδί διά νά κληρονομήση 1 
τήν περιουσίαν της. Χάρις είς τόν Μπίλη πείθεται 
και η Μις Μπρουαν, μια νεα φιλολογούσα, νά παίξη, 
τον ρολον τής συζυγου μέ το αζΐ]μιωτον εννοείται.

’Αφού τέλος πάντων συνεφώνησαν καί οί τρεις, 
επιβαίνουν ένός αυτοκινήτου καί λαμβάνουν τήν 
άγουσαν πρός τήν κατοικίαν τής θείας Φέμπε, είς τήν 
εξοχήν. Έκεϊ είχαν αποφασίσει νά μείνουν μισή ώρα 
καί να φυγουν αμέσως. Αλλ’ ή θεΐα Φέμπε πρός κα
κήν τους τύχην ειχεν ετοιμάσει παιδικήν συναναστρο
φήν διά τήν μικράν ανεψιάν της «Έβαντζελίν» καί 
κατα συνέπειαν ο άτυχης Μπίλη ήτο υποχρεωμένος 
να μείνη καί να παιζη τον ρολον τής δεσποινίδας τοΰ 
σπητιοΰ.

Ηδη αντιλαμβάνεται ότι έχει μπλέξει στά γερά 
καί δέν σκέπτεται παρά πώς ν’ απαλλαγή άπό τήν 
δύσκολον θέσιν του. 'Ιδιαιτέρως ανησυχεί διότι τήν 
έπομένην έπρεπε να ευρισκεται είς τό μάτς ποΰ θά 
έδιδε ό πυγμάχος του καί άπό τό όποιον δέν ήμπο- 
ροΰσε να λειψή. Έπί τέλους ευρίσκει ευκαιρίαν νά 
διαφυγή μίαν στιγμήν νά σκαρφαλώση άπό τόν τοί
χον καί να μπή εις τό δωματιον τοΰ άνω ματώματος. 
Εκεί ξαπλώνεται εις μίαν πολυθρόναν καί άποδίδεται ί 

μακαρίως εις το κάπνισμά ενός πουρου, όνειροπολών ! 
τήν στιγμήν τοΰ άγώνος.

Αλλ η ευτυχία τοΰ Μπίλλη δέν διήρκεσεν έπί 
πολύ. Διότι η Μις Μπώντ η χαριτωμένη ντεμουαζέλ; 
ντέ κομπανυ τής θείας Φέμπε εισέρχεται κατά τό βρά
δυ είς τό δωμάτιο καί τόν παραλαμβάνει διά νά τόν | 
οδηγηση εις τον' κοιτώνα. Έκεϊ ετοιμάζεται νά τόν ι 
ξεντυση αλλ η «Έβαντζελίν»κλαίει καί ζητεί τήν μα
μά, της δια να διαφύγη την δοκιμασίαν αυτήν είς τήν 
κρίσιμον στιγμήν. Μετά πολλούς κόπους τό έπιτυγχά- 
νει καί καθώς ητο τυλιγμένος μέσα είς τά σκεπάσματά 
του προσποιείται δτι θά κοιμηθή. Άλλά μόλις ή Μις 
Μπωντ εκλεισε την θυραν τοΰ δωματίου σηκώνεται φο-

I ρεϊ πάλιν τό ρόζ φουστάνι του καί τό σκάζει άπό τό 
παράθυρου.
, Χωρίς νά χάση καιρόν ό Μπίλη τρέχει ολοταχώς 

εις την Ν. λόρκην διά νά προφθάση εγκαίρως είς τήν 
πάλην. Κατά κακήν του τύχην δμως είς τόν δρόμον 
του παρουσιάζονται διαρκώς εμπόδια τά όποια διά νά 
ύπερπηδήση τόν αναγκάζουν νά δημιουργή διαρκώς 
κωμικά έπεισόδια.

Μετά πολλάς περιπετείας φθάνει έπί τέλους είς 
τον κήπον τοΰ «Μάνσισον Σκόουερ άλλ’ έκεϊ εμποδί
ζεται από τον φρουρον ο οποίος τοΰ άπαγορεύει τήν 
είσοδον.

Έν τέλει κατορθώνει νά τρυπώση μέσα είς τόν κή
πον καί νά έμφανισθή είς τόν στίβον μέ τά φουστάνια 
καί μέ τις μποΰκλες.

Τ? Υενθνθ; δέν άργησε νά γίνη γνωστόν είς τήν 
εςοχικήν οικίαν της θείας Φέμπε ή όποια δταν έμαθε 
οτι ή άνεψιά της ήτο ένα άγόρι έγινε έξω φρενών.

Εν τελεί όμως πείθεται και συμφιλιώνεται μέ τόν 
ανεψιόν της τον οποίον και καθιστά κληρονόμον τής 
περιουσίας της.

Η ΙΆαίρη Φίλμπαν καί ό Ίβάν Μοσζοΰχεν εις τό τελευ
ταίο·» τους έργου Φυσΐα*. Θά προβλη&ΰ προσεχώς 

είς τό »Αττικόν».

|Ή Ντόριτ δμως άνένδοτος είς τήν πίστιν καί ευγνω
μοσύνην της διαλαμβάνει τώρα μετά περισσοτέρου 
ζήλου τόν ρόλον της ως ερωμένης τοΰ νεαρού Μας 

ι Τερμέλεν. Άλλα τά γενναιόφρονα αίτια τής διαγω
γής αυτής, ανακαλύπτονται τήν τελενταίαν στιγμήν 
άπό δλα τά ένδιαφερόμενα πρόσωπα, αναγνωρίζονται 
μετά θαυμασμού καί ευχαριστιών, καί ευρίσκουν τήν 
αμοιβήν των είς μίαν γενικήν σι-μφιλίωσιν.

1 Άλλά παρά πάσαν ηθικήν ύπερταραχήν, περιεπλέ- 
χθη καί ή Κάρλα μέ τήν σειράν της εις μίαν συζυγι
κήν άπιστίαν. ’Αγαπά τον Μάξ, τον υιόν του εμπορι— 

ι κοΰ συμβούλου Γερμελεν, φίλον επίσης τοΰ οικου 
Βαίσεγκερ. 1 Ιώς δυναται ηδη αυτή, η κοπτομενη υπέρ 
τής ηθικής, ή φοβουμέιη τήν σκιάν της, νά κατορ-

1 θώση νά συνμντηθή άπαρατηρητος, μετά τοΰ αγαπη
μένου της; Καί αίφνιδίως τής επέρχεται ή φαεινή 

ιΙδέα. 'Η Ντόριτ ή οποία άλλως τε ερωτοτροπεί μέ 
δλον τόν κόσμον καί τής όποιας ή ύπόληψις δέν έχει 

ί πλέον καί πολλά πράγματα νά χάση, πρέπει νά άρχι- 
ση ένα ψ-ιυτοφλέρτ μέ τόν Μάξ. Καί τοιουτοτροπιος 
θά ήδύνατο ή Κάρλα χωρίς νά θιχθή τό καλόν της

Ή κυρία Κάρλα Βαίσ γκερ, ή σύζυγος τοΰ έμπυρι 
,κοΰ συμβούλου Βαίσεγκερ είναι μιά γυναίκα ή οποία 
κρατεί έξαιρετικώς είς τό νά έχει καλόν όνομα καί δι’ 
αυτό είς έκείνους μόνον τούς άνθρώπους επιτρέπει την 
είσοδον είς τό φιλόξενοι- σπήτι τη;, οί όποιοι καί αυ
τοί έπίσης έχουν άθικτον τήν ύπόληψίν των.

"Ενεκα τής υπερβολικής αυτής ηθικής ταραχής εις 
τόν χαρακτήρα της, περιπλέκεται ή κ. Κάρλα είς μίαν 
σειράν έπισοδείων τά όποια παρ’ ολίγον νά επιφέρουν 
τραγικόν τέλος. Ή Βαρώνη Ντόριτ φόν Τάν ή καλλι- 
τέρα φίλη τής Κάρλας είναι πολύ δυστυχής εις τόν,γά 
μον της μεθ’ ένός πρώην εκλύτου περιφήμου ίππέως, 
•δστις τήν είχεν ύπανδρευθή μόνον χάριν τής περιου
σίας της. Διά να διασκέδαση κάπως τον πονον της δαχ 
τήν κατεστραμμέιην ζωήν της η Ντόριτ, ριπτεται εις 
μίαν έρωτοτροπίαν χωρίς να έκλέξη και χωρίς νά σκε- 
•φθή τό άποτέλεσμα καί διά τής οποίας εκθέτει ημέρα 
τή ημέρα περισσότερον τήν οικίαν τής ύπεράγαν αυ
στηρός, εις τό ζήτημα τής ηθικής φίλης της Κάρλας, 
•ούτως ώστε έπίκειται άσφιλώ; ρήξις ματαξύ τών δυο 
φιληνάδων συνδεδεμένων διά μακροχρονίου φι-ίας.

Σκηνή τή ϊογον «Ή κατάσκοπος ηέ τά έκράτηάε Μ δέκα-
■πενθήμερον όέ όνγκίνηόν τονς Αθη>αίο·νς.



Ktvnua τογο^όχκάς Κχνηιιατογραφικός Άότηρ

(Συνέχεια έκ του Του τεύχους)
'Η μηνιαία άδειά μου έγινεν ετήσια. Ή μεγαλύτερα δε άπό 

δλες τις άπερισκεψίες μου δεν ήτο, πού έγκατέλειψα τήν δουλειά 
μου, άλλα που έπανδρεύθηκα σέ λίγο τόν κόμητα Ντόμσκυ, δί- 
δοντάς του τήν ύπόσγεσιν δτι δέν Θ* ανέβαινα ποτέ πλέον είς τήν 
σκηνήν ούτε θά έπαιζα είς τόν κινηματογράφον. Μισό χρόνο έζη- 
σα έτσι, χωρίς νά νοσταλγήσω τό παρελθόν. Ήμουν πολύ ευ
τυχής νά ζώ μέ τήν συναίσθηση δτι μέ περιβάλλει τόση στοργή 
και τόση αγάπη,
‘Η ακατανίκητη νοόταλγία

Σιγά-σιγά δμως ήρχισα νά νοσταλγώ τήν τέχνην. Είς τήν άπο~ 
μεμακρυσμένη φωληά μας δέν υπήρχε παρά ένας κινηματογρά~ 
φος μόνον. Συχνά έμπαινα στον πειρασμό, άλλά πάντοτε συνε~ 
κρατούμην. ’Επί τέλους ό κινηματογράφος 'τού ερωτικού κατα
φυγίου ανήγγειλε μίαν ημέραν τήν προβολήν τής «Μαντάμ Ντυ- 
μπαρυΤ)

Αυτό ύπήρξεν ή πρώτη αφορμή νά δυοαρεοτηθώ μέ τόν άν- 
δρα μου. Δέν ήμπορούσα νά καταλάβω διά ποιον λόγον ό κόμης 
δέν ήθελε νά ίδώ αυτήν τήν ταινίαν καί δι’ αυτό άπεφάσισα νά 
υπάγω είς τόν κινηματογράφον παρά τήν θέλησίν του. Ποτέ δέν 
ήσθάνθην δσον εκείνην τήν φοράν πόσον κόπον μού έκαμεν ή 
ζωή μου μακρυά άπό τήν τέχνην μου. Ήτο ύπέρτερον τών δυ
νάμεων μου ν’ άιτισταθώ περισσότερον καί άνεκοίνωσα είς τόν 
άνδρα μου τήν άπόφασίν μου νά ξαναγυρίσω είς τό θέατρον. 
'0 άνδρας μου δέν ήθελε νά δώση τήν συγκατάθεσίν του. Δέν 
θά ήμπορούσε νά δικαιολογηθή απέναντι τής πατριαρχικής οι
κογένειας του διά τό γεγονός δτι ή σύζυγός του έξηκολούθει νά 
εϊνε ηθοποιός. Καί έτσι δέν μάς έμενε τίποτε άλλο άπό τό δια- 
ζύγιον. Πρέπει δμως νά ομολογήσω δτι έχωρήσαμε σάν δυο κα
λοί φίλοι.
Μετά τά άιαζίίγτον

Μέ μεγάλην έκπληξίν μου διεπίστωσα δτι είς τό Βερολϊνον 
δέν μέ εϊχον λησμονήσει. Τόν φίλον μου δμως 'Ερνέστον Λούμ- 
πιτς δέν τόν ξαναβρήκα, Είχε φύγει έν τω μεταξύ διά τήν Άμε- 

δνομα νά συναντάιαι κάθε φοράν ανενόχλητος μέ 
τόν νέον... Ή Ντόοιτ αναλαμβάνει αυτόν τόν ρ ίλον 
μέ πολύ δλίγην διάθεσιν καθόσον έχει υποχρεώσεις 
ευγνωμοσύνης απέναντι τού Βοάσεγκερ ό όποιος έσωσε 
κά'ποτε τήν οικογένειαν της άπό τό αίσχος. Δέν πρέ 
πει λοιπόν αύτη τώρα νά άνταποδώση τά ϊδια καί 
νά διαφύλαξη τό σπήτι τού φίλου άπό τό σκάνδαλον, 
άπροσδοκήτως δμως αναπτύσσεται μεταξύ τού Μάξ 
και τής Ντόριτ ένας άληθής βαθύς καί, φλογερός έρως.

Τό παιχνίδι έγεινεν χωρίς νά τό εννοήσουν, πραγ- 
ματικώς. Ή ρήξις μεταξύ τής Κάρλας καί τής Ντό
ριτ, άντιπάλων πλέον, φαίνεται άναπόφευκτος. 1 Αλλά 
ή μοίρα τά έχει προσδιορίσει άλλέως... Ό βαρώνος 
φόν Τάν ό σύζυγος τής Ντόριτ ένας ραδιούργος καί 
ποταπός χαρακτήρ, προσπαθεί νά χωρίση τόν Βάϊ- 
σεγκεράπό τήν γυναίκα του, άποκαλύπτων είς αυτόν 
τάς μυστικάς συνεντεύξεις τής Κάρλας καί τού Μάξ. 

ρικήν. Δέν περιγράφεται τό αίσθημα. που έδοκίμασα διά τήν με
ταβολήν, ή οποία έπήλθεν είς τό Βερολίνου μέσα είς ένα χρό
νο πού έλειψα. Μόλις καί μετά βίας ήμπορούσέ τις ν’ αναγνώριση 
τήν παλαιόν του γνώριμον. Κυρίως δταν έπεσκέφθην τά νέα 
κινηματογραφικά άτελιέ, πού έγιναν μέσα είς ένα τόσον μικρόν 
σχετικώς διάστημα, ή έκπληξις μου έγινε θαυμασμός.

"Αρχισα πάλιν νά έργάζωμαι καί ομολογώ δτι δέν τό μετε- 
νόησα καθόλου πού έχδνρισα άπό τόν άνδρα μου.

Διά νά είμαι μάλιστα εξ ολοκλήρου άφωσιωμένη είς τήν 
εργασίαν μου δέν έκαμα δικό μου σπίτι, δπως άλλοτε, άλλά 
έπροτίμησα νά εγκατασταθώ είς τό ξενοδοχεΐον.
Π ύς έγινα έφενοέτκ··· οεκΧ^ιιας

Διά δευτέραν φοράν τά κοσμήματά μου έφέπρωτο νά παί
ξουν ένα σπουδαϊον ρόλον είς τήν ζωήν μου.

Δέν ήξεύρω πώς έγινε, πάντως ένα ώραίο πρωί, ή μάλλον 
διά νά μήν άπομακρύνωμαι άπό τά πράγματα, ένα ώραΐο βράδυ 
πού έγύριζα σπίτι μου, ή μάλλον, διά νά είμαι καί πάλιν άκρι- 
βολόγος, είς τό ξενοδοχεΐον μου, παρετήρησα μέ μεγάλην έ- 
πληξίν μου δτι τό δωαάτιό μου τό εϊχον έπισκεφθή προ ολίγου 
διαρρήκται. Τά φορέματά μου τά είχαν άφήσει άπό μεγαλο
ψυχίαν. 'Αλλά τά κοσμήματά μου είχαν έξαφανισθή, χωρίς 
ν' άφήσουν ϊχνη.

'Ο θυμός μου δέν περιγράφεται. Διά νά μού τά κλέψουν 
Λοιπόν αυτοί οί κύριοι έκαμα τόσον θόρυβον είς τά πολωνικά 
σύνορα, θύρυβον πού μού έκόστισεν ένα... γάμον;

Έθεώρησα καθήκον μου νά ειδοποιήσω άμέσως τήν άστυνο- 
μιαν. Δέν ήτο μόνον ή άξια τών κοσμημάτων μου πού μέ συνε- 
κίνει. Ήτο καί ή ιστορική δι εμέ σημασία των. Άλλά πού νά 
φαντασθώ δτι εντός είκοσι λεπτών τής ώρας θά ήρχοντο νά 
μού πάρουν συνέντευξιν επάνω άπι τριάντα ρεπόρτερ!

Τά κοσμήματά μου δέν τά ξαναεΐδα ποτέ πειά. Τό μόνο 
πού κέρδισα άπ' αυτό τό γεγονός ήτο ή πολύ ταχέως διαδοθεΐσα 
φήμη, δτι ή κλοπή ήτο οκηνοθετημένη καί δτι εξέλεξα τόν 
τρόπον αυτόν ώς τόν καταλληλότερο γιά νά κάνω... ρεκλάμα !

Καί άλήθεια εάν ήτο, δέν ή μπορεί ν' άμφισδητήση κανείς 
δτι ή ρεκλάμα αυτή μού έκόστιοε πολύ άκριβά. eΠ κλοπή δέν 
ήτο ρεκλάμα, μάρτυς μου ό θεός. Επειδή δμως ή φήμη, πού 
τήν συνώδευσεν, ήτο χωρίς αμφιβολία μία πρώτης τάξεως 
προπαγάνδα, άφησα άδιαμαρτυρήτως τόν κόσμον δέον νά πι- 
στεύση, δτι δέν ήμουν μόνο μιά καλή ήθοποιός, άλλά καί μιά 
ευφάνταστη έφευρέτις ρεκλάμας !
Ή γνωριιιία uov ιιέ τάν

Μετά έξ μήνας έγνώρισα τόν Τσάρλι Τσάπλιν. Εϊχεν έλθει 
είς τό Βερολΐνον. Δέν έγνώριζε ούτε λέξιν γερμανικά, εγώ δέ 
έγνώριζα ελάχιστα άγγλικά. Συνεννοούμεθα λοιπόν είς τήν 
γλώσσαν τού κινηματογράφου. "Εβαζε τό χέρι του στήν καρ
διά του καί μέ έκύτταζεν μέ δύναμιν 100 βολτ, ενώ τά μάτια 
του σπινθήριζαν δπως δταν πα!ζη είς τις ταινίες.

'Ο Τσάρλι Τσάπλιν, δταν εϊχεν εξαιρετικό κέφι, μού έπαιζε 
καμμιά σκηνούλα, είς τήν όπο'αν δέν έχρειάζοντο λέξεις, εγώ 
δέ ήμουν εξαιρετικά υπερήφανη, άφού δέν ήμπορούσα νά παίζω 
μέ τόν Σαρλώ είς τήν οθόνην, πού τόν είχα τουλάχιστον συμ- 
παίκτη μου είς τήν ιδιωτικήν μου ζωήν.

Άλλά ή καταστροφή έπέπρωτο νά έπέλθη πολύ ένωρίτε- 
ρον άπό δ,τι ήμπορούσαμε νά φαντασθούμε.

(Ή συνέχεια εις τό επόμενον)

(Καρπέ ’Αμπελοκήπων) 
ΔΕΥΤΕΡΑ—ΤΡΙΤΗ 

Τοθ Ο’ΐκον Σταπέλοι· 
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ—ΠΕΜΠΤΗ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ 
Ύπέροχον

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ—ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΗΣ AMERICAN FILM Co 

Τό αριστούργημα
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΒΑ 
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λίσσεται τό εργον. Ή έμφάνισις δέ και ενός ίερέως όρ- 
θοδόξου προσδίδει είς τό εργον ιδιαίτερον 
διά τόν τόπον μας καί γενικώς δια τα 
έπίσπμος θρησκεία είναι ο ορθοδοξος χριστιανισμός. 
Γενικώς ή ατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια· εσημε.ωσεν 
ΙξαΖεΛην έπιτυχίαν είς τάς. ’Αθήνας διότι συγκεντρώ
νει όλα έκείνα τά στοιχεία τα οποία απατ. υνται δια ν 
ποοσελζΰσουν τό ένδιαφέρον τοσον του ωραίου 
όσον καί τού άσχήμου. "Εχει μέ άλλους λογους και 
θεσιν καί αίσθημα καί περιπέτειαν.

Η Δ)ΙΣ ΖΩΖΕΤ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ
(Mlle Zosette ma femme—Παρ. Cine Romans Films) 

Προεβλήθη εις τό * Ίντεάλ»
"Fva άπό τά συνηθισμένα γαλλικά φιλμ, τό όποιον ν

ύθοΖούς τού γαλλικού φίλμ είναι η 
ϊύσυν±τέοα Τό φΡμαΰτό καί έμπορικώς είναι μετριον

Φερούτσιο.
Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟ:· /Λ€ ΤΑ /ΛΑΥΡΑ /ΛΑΤΙΑ

L’ Espione aun yenx uo.ir -Παρ Cine Romans Films 
Προεβλήθη εις το «Σπλ ντιτ

Τό Αθηναϊκόν Κο νόν σπανίως είναι διατεθιμενον να

ν. va

εύρη καταλληλοτέραν έρμηνευτριαν. .sf„. χΎΕ, κα(Τό ,ηίλα έκτός τής καλλιτεχνικής του αξίας εχει, και

τών καλλιτεχνών “ΐ όποιαι είναι πιστοταται .βνθ.θΖ,^ 
προς τά κρατούντα έθιμα του τοπου ε ς

ΠΑΝΑΜ
(Die Apachen von Paris 7panam)-nae. U.F.A.) 

Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας’
Τό πρώτο φίλμ τής γερμανογαλλικής συνεργασίας πα

ρουσιάζεται ώ; μία αρκούντως Ικανοποιητική της αρχή 
περισσότερα υποσχόμενη δια τό μέλλ ν. ώνβι κυ.

Φυσικά τό σενάριο είναι εκείνο xb bmων 
ρίως τήν έν γένει άξίαν φιλμ. Ο Ρό&Ρ^ερτ 
διεσκευασε εις φίλμ το μυθιστόρημα το . άφύσι- 
«Les innoncents. και το σενάριο παρουσιαςεται αφ «ον άπίθανον «αθαρώς κινηματογραφικόν σενάριο, τό 
όποιον καταντά παιδαριώδες· ’Ftpiipra·

ίΏίοΤήή”“ Ζ·ρ°««ιδ">“8»λ1·"ς ·1· 
^ίΚ^'ΤΜΛ-ώ.βΙΙ-

θή. Ό Κατλσίν συμπαθής άναμφιβολως μορψη 
όχι έπιτυ/ώς μακιγιαριομένος Διά τό παίξιμό του θα εΐ 

Τχε τις πολλά νάπα- 
ρατηρήση, πάντως 
όπωσδήποτε Ικα*
νοποιηικόν.e ΗΛΙα 
Άιμπενσούτς αξί
ζει νά άναφερϋη 
μάλλον ώς έξαιρβ 
τική ώμορψιάπαρά 
ώς ήθοποιός. 
Πράγματι ή ήϊε 
μονι-κή της ώραιό- 
της καί έμφάνισις 
τήν κάμνουν νά ύ- 
περέχη. Πολύ κα
λάς καί χαριτωμέ
νος ό ΣάρλΒανέλ. 
’Επίσης χαλΌ “ν 
καί άδικουμένηώς 
έμφάνισις ή Ρουθ 
Βάϊχερ. Γενικώς 
πρόκειται περί ε
νός καλού φίλμ μλ 
ά V α μ φισβήτητον 
εμπορικήν αξίαν. 
’Εδώ άλλωστε έ- 
σημείωσεν αληθή 
κοσμοσυρροήν.

Ro—Ma
Ο λεπτός κωμικός τοΟ κινηματο

γράφου Ρέτζτναλντ Ντέννυ



12 Κτνηιιατογραφικδς Mdw (ίτνηαατογραφτκός ’Αότηρ

ΐ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ t
Παρήλθον καί αί ’Απόκρεω καί έτσι καί οί κινημα

τογράφοι, οί πλεϊστοι τών ότοίων και εδώ καί εις τάς 
επαρχίας διέθεσαν τάς αίθούσας των είς τούς χορούς, έ 
παναλαμβάνουν τακτικώς τάς εργασίας τα>»». Διά τάς *Α
θήνας δε, άρχίζει τώρα μόλις ή προβολή ωραίων έργων· 
Τό τρομερό όμως αυτό κρύο, πού δέν εννοεί νά μάς εγ
κατάλειψη κάνει πολλούς συμπολίτας νά προτιμούν τήν 
σόμπα τού σπητιοϋ άπό τήν σάλα τον κινηματοθεάτρου. 
Διά τούτο ή κίνησις περιορίξετο επί τό πλεϊστον, είς τάς 
προ τού δείπνου ώρας· Κίνησις εξαιρετική παρετηρήθη 
καθ’όλην τήν πιρ. εβδομάδα είς τό <ιίίφα ΠάΖας κατά 
τήν προβολήν τού «Πανάμ», 6Ο Ζάκ Κατλαιν είς τό έρ
γον αυτό πραγματοποιεΐ μίαν θαυμασίαν δημιουργίαν είς 
τόν ρόλον τού «Μυλόρδου» πού άρέση σε όλους. Η όλη δε 
έμφάνισις τού έργου εκ μέρους τής διευθύνσεως τού 
Ονφα Πάλας ήρεσε πολύ είς τό κοινόν. Πολύ ωραία έ 
πίσης και τά πεταχτά Παριζιάνικα τραγουδάκια τό Ga c’ 
est Paris καί τό Mon Paris μέ τά όποια συνώδευε τήν 
ταινίαν ό συαπαθής chanteur τής Alhambra τών Παρι- 
σίων κ, Jose Vanca.

"Ηρεπε επίσης υπερβολικά καί τό έργον τού Σπλέν- 
τίτ «Ή κατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια» τό όποιον καθ9 
δλας τάς δύο παρ. εβδομάδας ήτο κατάμεστον κόσμου.

¥ ¥
Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έτελέσθησαν έν Ν.’Ιωνία 

τά εγκαίνια τού νέου κινη ματογράφου τών κ, κ. Καυτά· 
να καί Ξενίδη, «Άστήρ»

Είς τήν τελετήν παρίσταντο αρκετοί κάτοικοι τού συ
νοικισμού επί τοντω προσκληθέντες μεταξύ τών όποιων 
καί οί κ. κ. 9Αγγ· Σημηριώτης, 9 Ορφ^νίδης, Σοφιανό· 
πουλος, Κότης, Λάππας, αί κυρίαι ΣημηριώχΟυ, 90ρφα- 
νίδου, Ψάλτου, Γαρυφαλάκη, Καστάνα, Κότη καί άλλαι.

Τον αγιασμόν έτέΐεσεν ό θεοφιλέστατος επίσκοπος 
Παττάρων κ. Μελέτιος. 'Ο κινηματογράφος ήρχισε λει
τουργών υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Σκανδάλη μέ τό έρ
γον « Κατάπτωσις μητέρας» ταινία τού κ. Μαργουλή,

Λέγεται επίσης ότι καί είς τάς 9 Αθήνας πρόκειται νά 
άνεγερθή νέος κινηματογράφος καί είς τήν θέσιν μάλιστα 
τών Δαρδανελλίων. Δηλαδή εκεί όπου εύρίσκεται σήμερον 
τό Ζαχαροπλαστείων Γιαννάκη κλπ. Νά τό πιστέψωμεν;it ¥ *

Ό συμπαθέστατος ! (;) είς τούς κινηματογραφικούς 
κύκλους καί πρόεδρος τής «Π, Ε. Κ· κ. 9Αλκ. Τριαν
τάφυλλου, Ζένεραλ Μάνατξερ τής 9Αμέρικαν Φιλμ Κόμ- 
πανυ "Ινκ, διευθυντής τού κινηματογράφου ΠάνΟεον 
κλπ,, κλπ, προέβη καί πάλιν είς. νέαν αυθαιρεσίαν. Ώ. 
φαίνεται κατόπιν τής Χημοσιευθείσης επιστολής τού κ. 
Ριξογιαννοπούλου, διευθυντού τού κινηματογράφου Κα- 
ποΐς καί μέλους τής «Π, Ε, Κ.», συνεκινήθη καί άπε 
φάσισε νά ξητήση ώς πρόεδρος σωματείου κινηματογρα 
φικού, ατέλειαν φόρου διά τά μέλη, άπό τούς ένοικιαστάς 
τού φόρου. Τό περίεργον όμως είναι ότι ατέλειαν έπήραν 
οί πλεΐστοι τών υπαλλήλων τών γραφείων τού κ, προέ· 
δρου καί τά πραγματικώς μέλη δέν έχουν Ιδέαν τού πράγ
ματος, "Αλλοι πάλιν είς μίαν εταιρίαν όπου είναι δύο, 
τρεις ή καί πλέον συνεταίροι καί ό καθείς εξ αυτών απο
τελεί ιδιαίτερον μέλος τού σωματείου, δέν έλαβον ατέλειαν, 

ΆλΑά ποιαν σημασίαν έχουν ολα αυτά τά πράγματα 
δι9 ένα Δικτάτορα; Μήπως πρόκειται νά δώσωμε λογα
ριασμόν σέ κανέναν ακόμη καί γιά τά έξοδα τού σώμα· 
τείου ; "Ετσι δέν είναι κ. Πρόεδρε;

* ¥
Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβίήθησαν τά εξής έργα 

είς τούς 9Αθηναϊκούς κινηματογράφους, ΠάνΟεον καί

Ίντεάλ ΓΗ 90δέττη» τού Σαρδού, ’Αττικόν «Οί έμπο
ροι τής λευκής σαρκός», Σπλέντίτ τό τέλος τού έργου «Ή 
κατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια», Μοντίάλ «*Η τιμήν- 
τού Σούδερμαν, Ον^α Πάλας «Πανάμ» μέ τον Κατλαιν, 
επίσης ς,καμε εναρξιν άπό τής παρ, Παρασκευής ό κινη
ματογράφος ’ολύμπια μέ τό έργον «Δύο έρασταί» μέ τόν 
Νοβάρρο, Ρεγίνα «'Η κόκκινη χορεύτρια» μέ τήν Μπέτ- 
τυ ΜπΚάϊθ, Μαγεία ιιΚοκοχτόδρομος» καί «Ζοσλέν» 
Α.Ο.Α.Ο. «Μα μα», «Θανατική Άκτίς» καί «Άγρια 
δικαιοσύνη», Ροζικλαίρ «Τί έπαθε ό Γιάννης», Πανό
ραμα «βΟ διάβολος τών Παρισίων» καί «Ή νήσος τών 
Χαμένων καραβιών», Άχίλλείον <*Ο δούξ τού Παπεγ· 
χάϊμ» καί «Τό καιόμενον δάσος», ‘Ελλάς «Τό στοίχημα» 
καί «Τό παιδί τού Ταρζάν», ’Αθηναϊκόν «Άουστ» καί 
«*Ο άτίθασσος "ΕντιΤ) μέ τόν Τόμ Μίξ Καπρίς (Ν, 9Ιω
νίας) «Καλόγηρος καί κοκόττα» καί «Γυμνή Σουλτάνα» 
καί Άότηρ (Ν. 9\ωνίας) «Ήκατάπτωσις μιας μητέρας»·

Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ.—Ή κατά τήν λι ξασαν έβδομάδα διά 
δευτέραν φοράν προβολή τοΰ έργου «Ή έξόρμησις πρός 
τόν Χρυσόν» συνεκέντρωσε τούς απείρους θαυμαστάς 
τοΰ βασιλέως τοΰ γέλωτος Τσάρλι Τσάπλιν, ό όποιος έ- 
δριάμβευσεν είς τήν ώραιοτέραν του δημιουργίαν.

Κινημ. ’Ολύμπια.—Προεβλήΰη τό άπό πολλοϋ αναμε
νόμενον καί καταλλήλως διαφημισδΐν έργον «Ναπολέων» 
μέ κοσμοσυρροήν. Επιτυχία μεγάλη.

Λϊνημ. Χάϊ—Λάϊφ.— Προεβλήΰη τό έργον «Άλλου ό 
Παπάς κι’ άλλου τά ράσα του».

.Κϊνημ. Ήλύσσια (Βουλγαρίδη).—’Εκτός τής προβολής 
τών έπεισοδιακών καί κωμωδιών συνεχίζει καί τήν προ
βολήν έκλεκτών αυτοτελών έργων. Οϋτω προεβλήθησαν: 
• Ή μοναχή» μέ τόν Μίλτον >ίλς «Διαβολεμένο άλογο’ 
καί -Τό στοίχημα». Άπό δέ τής αΰριον Δευτέρας άναγ- 
γέλλει τό έργον *Τά μυστήρια τοΰ χαρεμιού» καί «Ανά
μεσα στις φλόγες». Β. Μάνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια.—Προβάλλενται ή ταινία «Ό έρως 
τής ’Ιωάννας Νέϋ». Προσεχώς ό « Παγκόσμιος Πόλεμος».

Κινημ. Παλλάς.—Προβάλλεται ή ταινία «Καμπαρέ»μέ 
τήν Τζίλδα Γκρέϋ. Λίαν προσεχώς «"Ερως καί κύματα» 
μέ πλήρη ορχήστραν καί χωρωδίαν.

Κινημ. Λευκού Πύργου.—« I ατιάνα» ταινία παριστώσα 
τάς φρικιαστικάς σκηνάς τής Ρωσσικής έπαναστάσεως. 
Προσεχώς «Ό Σκακιστής».

Κινημ. Άθήναιον. — Άπό τής Δευτέρας προβάλλεται 
ή ταινία «Οίκοι άνοχής» μέ άρκετήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Πατέ.—Προεβλήθη μέ καλήν έπιτυχίαν ή ται
νία «Ρόμολα». Άπό τής Παρασκευής τίθεται είς προβο
λήν ή ταινία «Καζανόβα» τής όποιας ή έπιτυχία προμυ- 
νήεται μεγάλη.

Κινημ. Αττικόν.— Προεβλήθη «Ό Δόκτωρ Ζάκ ■ μέ τόν 
Χάρολδ Λόύδ. "Ηδη προβάλλεται τό -Πύρ!»

Κινημ. 'Ολύμπια.—Προβάλλεται «Έρως καί Στέμμα». 
Λ'ινημ. Κεντρικόν.—’ι πεισοδιακά.
Κινημ. Ροαγιάλ καί Μοδέρν.—’Ομοίως. Τ. Τσατοαπάς 

ΠΑΤΡΑΙ
’Εξαιρετική ύπήρξεν ή κίνησις τής έβδομάδος αύτής 

άπό άπόψεως προβολής έργων. Τό προβληθέν είς τό 

πρΓνημμ Πάν»εον (^ιθου^,-Ποοεβλήθησαν: τό αυτο
τελές 'δράιια «Στά νύχια τών τίγρεων» και « Η γυμνή γ

Sts.’s;::
τσες τού Βερολίνου» «αι τ φ λμ
κύματα». Προσεχώς » Η τρεΛΛη Λο/.α 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Λ'ινημ. Πάνθεον.-Έαθ’ δλην τήν π .ρ. εβδομάδά πα-

μ\ΧΜΣαπΧ;ώ*-Έ*α πραγματικόν θρίαμβον καλλιτ^ 
χνικής έπιτυχίαςέσημείωσεν ή καί
πριγκήπιασα τοΰ,Τσαρντας ». γ® θχ^κη_?Παπιγιόν διά I

xs,'· 2 .»< ’
Οΰφα. 
ΧΑΝΙΑ

νικητής του Τεμπρι» με επιτυΑ
έξαιρετικήν έπιτυχίαν. «Ό ΜιχαήλΧινημ, δεντρικόν.- Προεβληθησαν V Λ
Στρογκώφ» μέ άφάνταστον επιτυχίαν 
«Ή Αγχόνη».
ΑΜΦΙΣΣΑ . .

χορεύτρια» με την Μαε Μουρραιυ.
ΛΑΡΙΣΣΑ ,Q. ,Χ
~Ντορέ,-Καθ’ δλην τήν τελευταιαν εβδομάδά 
τών Άπόκρεω έδιδε χοροεσπερίδας^ Εντοξ ης 
δος άρχίζει τάς κινηματογραφικά; ^aa^n^xMov

ΣΑΜΟΣ , ... . . I
~ΪΓνημ. Αττικόν.-Προεβλήθη «Ή Λευκή Αδελφή» 
μέ τήν Λίλιαν Γκΐς. , ΤΑ έονα · ΚλεμένοΚινημ. Ήραΐον.-Προεβληθησαν τα έργα 
κορίτσι- καί «Διεφθαρμένη Λιλη» μέ την χ^ακ(Τσια.

ΧΑΛΚΙΣ
Πάνθεον.-Κατά τήν τελευτά 

προεβλήΒησαν τα εξής έργα- ■» °ΘΎ« ^τούγκλας Φαίρ- 
πάχης», «Μαύρος πειρατής» ήηισσα Μάσσα» μέ
μπαγκς», «Γυμνή γυναίκα-, ®Λ^ισμα άρ. 47», -Τι ε- 
έπιτυχίαν, «Καλό μου ^Παρίσι·, κυβερνά». Προσε
παθε ό Γιάννης», «Και όταν ο ερ ς Μαοόγλου
χώς«Άβδούλ Χαμίτ», -Όδεττη- κλπ.
ΦΛΩΡΙΝΑ , , .

Κινημ. Πάνθεον. Προεβ5ε7Ιμείίλας πράξεις. 
«Ό Μασίστας Αυτοκρατωρ S τπάόλυ Τσάπλιν 
Προσεχώς «Πάτερ Σαρλω» με ^ημ,μοιάδιις '

ΛΕΒΑΔΕΙΑ . - f
Κινημ. Πάνθεον.-’ΕπανΑήφθη η "βοβ6ακαλε-ιται ή 

γων «'Η Μεσσαλινα» και « no ς

διεύθυνσις τού ώς άνω ^έ^πρίπεΐ
πολλά; φορά; τα αυτα έργα. Ν μ ζ μ ά δευ_
,ά ^«2·ayv-w*£z,»sgs.-·

ΚΕΡΚΥΡ ί
----if ,^Τ-Ποικιλιών.—Δίδονται διάφοροι χοροεσπερίδες, 

σεις του τό ιταλικόν μελόδραμα.
ΒΟΛΟΣ _ ..
—r Άνίλλειον.—Προεβλήθησαν τα έργα «Θύελλα»

"“Κινημ Άργυλλά·- Προεβληθησαν -Τό Στερνό φιλί»
• η?μΡθασταΐ τού Μεσονυκτίου» με επιτυχίαν. Ηδη 

προβαθλεται ιιΣάρξκαί Διάβολος-. Προσεχώς το Ελλη
νικόν έργον « Ερω; και υματ . θ ^ατα^αο, 

ΣΥΡΟΣ
τ» Πάνθεον — Προεβίήθησαν τά έργα «ΣκλαβαΛ'ινημ. Πάνθεον. 1MJ & V 'ιό. Η·Επι, ίνδυνος περι- 

βασ.λισσα», πέτοον «Πριγ*ή« σσα τής σοκολα-

μέ τόν Άρτ "Ακορντ. „ΟΕβ1ήθησαν «Οί καβαλλάρη- 

μάτια τού τρόμου» εις 18 επεισόδια. Γιαννίοης

ΚΑΛΑΜΑΙ
""7ZU. · αθηναϊκός. -Προεβληθησαν ’“/θνα «π6ωτ«-
Βλήτρια-, Περιπέτειαι χορεύτριας» 5^αι & -

παρ6χ“' 
ρήθη διά τόν χορόν της Φιλαρμονικής.

Ξ4ΝΘΗ , . φΜΙ Λίαν Χ“ο-

δώρα» «Ο θ 7 ,χ6^- τών άλητών».σεχώς ·Τιτι ° £ 2 Διέκοφε τελειωτικώς τας παρα-
Κινημ- Πάνθεον. αϊθουσαν θεατρικών πα-

γιγάντων καί «Ξανθουλα- 

αί .-ιληροφοριαι μαί: ° __χ . -J0Te „οΰ μάς ^μηοαιι
Ε. Τρανταλψ (Παχρας). Κ αύτ^ φαίνεται όμως 

κάτι, σάς απαντήσαμε απο τη* 1 ,,χ ’Αστέρα,,. ί>·
πόις 5ε>· παρακοίου^εϊτε τακτι Metro—GoldXV νπ
πάσει περιπτωσει η ιε»’ California U.S. A.
Maver Studios, Cube ^-Είνε άποίντως αδνιατοι

’,iW”
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Ο ’ ΑΡΓΟΣ
ϊ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ |

Δ'οφοκλέους 7 (Στοά Πάππου) ΆΟήναι 
'ΙδρΰΟη τφ 1911

Τό μόνον έν Έλλάδτ Γραφεΐον αποκομμάτων 
ελληνικών έφημερίδων καί περτοδτκών.

ΙΙαρπκολονθεΐ τόν απανταχού έλλην. Τίτπον. 
Άποκόπτετ καί άποότέλλει είς τοίτς όννδρο· 

μητάς τον π«1ν δττ τοί/ς ένδταφέρετ.

V ARGUS
DE LA PRESSE D’ DRIEST
Rue Sophocles No 7 (Passage Pappou) Athenes 

Fonde en ign
Le seul en Grece bureau de coupures des 

journaux et des revues greques
Lit, decoupe et euvoit immediatement a ses 

abonnes tout ce qui les interesse.
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ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5—ΑΘΗΝΑΙ

ΓραμματοΟνρίς οβ 
= Γηλ- Διενθ. =

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
— αφιχθηςαν = 
Αάμπατ οικονομίας 
μέ κάτοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεϊον είς τόν 
διαγωνισμόν τοΰ Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεύΟησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
ύπέρτεραι ήγγυημένως 
παντός συναγωνισμού. 
"Ανθρακες προβο« 
λής παντός διαμετρή
ματος είς χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή άνωτέρα άνά τόν κόσμον. 
Άνρονλέζ καί μηχαναί προβολής δι’ αίθουσας 
καί σχολεία.
Ταινία» κολοσσοί άποτελοΰσαι τό καλλίτεροι' καί 

έπικερδεστερον πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις πάσης φύσεως.

ΜΕ ΤΦΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΦΦΦΝΗΣ 

ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

DER-FILM
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 4

■"εν. Λ’.ευΟυντής τών είς τά. Βαλκάνιά ΙΙρακτορεέων

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ 
ΤΑΦΩΝ

(La vestale du (range)
Παραγωγή Andre Hugon. 

Η μεγάλη γαλλική ταινία τής 
όποιας ή επιτυχία είς τό ΑΤ
ΤΙΚΟΝ ύπήρξεν καταπληκτι 
κή. Πρωταγωνισταί: 
Τομάς, 
Ζώρζ 
Μπέρτ.

Ρεζίνα 
Μπέρναρ Γκαϊτζκε, 
Μελχιόρ, Κάμιλλος

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΓΑΜΠΕΣ
(Revue des Revues)

Παραγωγή Α. Ναλπάς. Σε
νάριο τοΰ Κλεμάν Βωτέλ. Ται
νία έγχρωμο; μέ πρωταγωνι- 
στάς, τόν Άντρέ Λυγκέ τής 
Γαλλικής κωμωδίας, τήν Έλέν 
Άλλιέ και τήν Ζοζεφίνα 
Μπαϊκερ ώς καί ολόκληρα τα 
μπαλέτα τών Φολί Μπερζέρ, 
Παλλάς, Μουλών Ρουζ κλπ.

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 
(Chantage)

Παραγωγή Artistes Reu
nis. ’Όμορφο κοσμικό δράμα 
μέ τήν Ουγκέτ Ντυφλός, Ζάν 
Αντζελο, Κωνστάν Ρεμΰ, 

Μωρίς Λαγκρενέ, Πώλ Όλιβιέ 
καί ’Αντρέ Βερνόν.

ΝΗΣΙΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ 
(lie Enchantee) 

Παραγωγή Lutece—Films. Τό ώραϊον 
φίλμ τοϋ Άνρύ Ρουσέλ, μέ πρωταγωνιστάς τήν 
Ζακελίν Φορζάν, Ρόλα Νόρμαν, Ρενέ Έριμπέλ, 
Πώλ Ζιορζ καί Γκαστόν Ζακέ.
Διά τήν ένοικίασιν τών ανωτέρω πέντε ταινιών δύνανται οί κ.κ.
ν’ απευθυνθούν ή είς τήν Εταιρίαν ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ ή είς τόν έν Άθήναις Γεν. Άντιποόσωπόν 

μαςκ. ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΝ

MAPKITTA 
(Marquitta)

Τοϋ Ζάν Ρενουά. Μεγάλη, δραματική κω
μωδία μέ τόν Ζάν ’’Αντζελο, Μαρία—Αουΐζα 
Ίρΐμπ καί Ερρίκο Ντεμπαίν.

Διευθυνταΐ Κινηματογράφων

ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥ
(Mon Paris)

Έκδοσις European Film. 
Ταινία «γυρισθεϊσα» ύπό τήν 
καλλιτεχνικήν διεΰθινσιν τής 
κ. Ζερμάιν Ντυλάκ μέ πρωτα
γωνιστής τούς Μαξουντιάν, 
Μάλκολμ Τόντ, Γιέτ Άρμέλ, 
Μάρφα Ντερβιγύ, Έντμόν 
Γκύ καί Βάν Ντυράν.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΕΑΑΑ 
(Folie du Jour)

Ταινία έξ ολοκλήρου χρω
ματιστή. Όλόκληρος ή έπιθεώ- 
ρησις τών Φολί-Μπερζέρ τών 
Παρισίων μέ τήν Ζοζεφίν 
Μπαϊκερ.

ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΜΠΟΥΡΓ — 
ΚΑΠΡΟΝ καί ΕΡΩΣ 

(Paris—Gabon rg—1 e Caire. .· 
et 1’ amour)

Παραγωγή Marcus. Κωμω
δία μέ τού; καλλιτέχνας Γκαμ- 
πριέλ. ντέ Γκραβόν, Ζανίν Λιε- 
ζέρ, Ρενέ Φάτσιο, Άλεξ Άλ- 
λίν και Τζίλντε.

Η ΠΡ1ΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΟΥ- 
ΑΟΥ

(Princesse Lulu)
Μιά ερωτική καί ονειρώδης 

ιστορία μέ πρωταγωνισιάς τήν 
Αουσιέν Αεγκράν, Ντονατιέν, 
Μπάτσεφ, Καμ. Μπέρτ, Μπε- 
ροςνζέ καί Ζί?. Κλαρΰ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ

Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΝΤΑΒΟΪ 

(Justicier de Davos)

Δραματική κωμωδία μέ τόν 
Έρίκ Μπάρκλεϋ, Μποσκΰ, 
Έλέν Αουντά, Σουζάνα Μαρ- 
βίγ καί ’Αντζελο Φερράρι.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑ
ΔΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Chateau de la'Mortlente)
Έκ τοϋ μυθιστορήματος 

τών Andre de horde et 
Henry Bauche, μέ τήν Λου- 
σιέν Αεγκράν, Ντονατιέν, Et 
chepare, Viguier καί Ρακέλ 
Ντεβιρΰς.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ■ 27α (πάροδος Πατησίων) ΑΘΗΝΑ!


